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“No hi ha felicitat sense llibertat,
ni llibertat sense coratge”.
Pèricles (segle V aC),
demòcrata atenenc
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1. Un Prat que vol decidir
El nostre país viu immers en un moment ple d'incerteses. La crisi econòmica iniciada el
2008 ha degenerat en una onada de destrucció d'empreses, d'ocupació i de drets socials.
Haver ignorat durant dècades les advertències de la comunitat científica ha resultat en
l'agreujament de l'escalfament global. L'aflorament de multitud de casos de corrupció,
així com el segrest de la sobirania per part dels grans poders econòmics, han revelat els
límits de les nostres democràcies. La laminació de l'autogovern català per part de
Madrid posa en risc la darrera garantia de la nostra llibertat.
Però davant cadascuna d'aquestes incerteses, hi ha també una llum
d'esperança. La tasca de moviments socials com la PAH, les Marxes de la Dignitat o les
Plataformes en Defensa de la Sanitat Pública han plantat cara a la gestió antisocial de la
crisi. La crisi del model econòmic que ha agreujat l'escalfament global ha esdevingut
una oportunitat per bastir-ne un de nou, basat en el desenvolupament sostenible. La
demanda d'una profunda regeneració democràtica ja compta amb una massa crítica
favorable entre la ciutadania. I la crisi de l'autogovern ha dut a l'aposta més valenta:
l'exercici del dret a decidir de cara a bastir una República Catalana independent.
La intenció de la nostra candidatura a les eleccions municipals és traslladar
aquestes esperances al terreny de la política municipal. Cal que l'esquerra verda,
republicana i independentista del Prat tingui una veu decisiva a l'Ajuntament per tal que
la nostra ciutat no quedi fora d'aquesta marea de canvi. Una marea que nosaltres
identifiquem amb una paraula: democràcia.
Democràcia en forma de pressupostos participatius, per redistribuir la riquesa,
millorar la política d'inversions municipals i fomentar així la creació d'ocupació.
Democràcia en forma d'un gran acord entre els principals agents socials i econòmics del
Prat, que fixi quina és la política de desenvolupament més adequada per garantir el
creixement econòmic de la ciutat i, alhora, la protecció del seu patrimoni ambiental i
històric. Democràcia en forma d'un compromís sense escletxes de l'Ajuntament amb la
defensa del dret a decidir. Democràcia en forma d'una ciutat d'iguals en la diversitat,
inclusiva i intercultural.
El Prat que volem no és el d'ERC, ni el de cap altra sigla. Volem el Prat de tothom.
I per això, cal que sigui el Prat que decidim entre tots i totes. Les següents pàgines estan
destinades a explicar com pensem que podem aconseguir aquest Prat on tothom
compta. On tots i totes decidim.
Aquest 24M, decidim el Prat!
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2. Un compromís ètic i popular
La candidatura d'ERC El Prat de Llobregat - Acord Municipal per a les eleccions
municipals del 2015 es compromet a guiar la seva actuació, durant aquesta legislatura,
d'acord amb els següents principis:
1. Limitació de mandats
Els regidors i regidores d'ERC El Prat - AM ho seran, com a màxim, durant vuit
anys consecutius.
2. Control de sous i supressió de duplicitat de dietes
Els regidors i regidores d'ERC El Prat - AM justificaran tota despesa derivada de
la seva activitat pública, i rebutjaran tota dieta o remuneració suplementària
com a representants de l’Ajuntament a institucions supramunicipals i consorcis.
3. Transparència i rendició de comptes
Els regidors i regidores d'ERC El Prat - AM declararan el seu patrimoni al
començament i al final de cada legislatura, informaran la ciutadania sobre els
seus sous com a regidors, i retran comptes periòdicament amb la ciutadania pel
que fa a la seva activitat i decisions al si de l'Ajuntament.
4. Tolerància zero amb la corrupció
ERC El Prat - AM establirà mesures de control per garantir una actuació ètica i
transparent per part dels seus representants, càrrecs de confiança i assessors.
Tots ells es comprometen a dimitir en cas de ser imputats per irregularitats o per
qualsevol cas de corrupció.
5. Trajectòria dels càrrecs públics
Facilitarem l’accés públic als CV dels nostres regidors, càrrecs i directius
d’empreses públiques i consorcis on l'Ajuntament tingui més del 50% de la
participació.
6. Defensa de l'interès general
La nostra actuació municipal estarà guiada per la defensa de l'interès del conjunt
de la ciutadania de manera preeminent, per sobre dels interessos de qualsevol
grup de pressió. En particular, vetllarem per la defensa dels sectors més
vulnerables de la societat pratenca.
7. Participació i dret a decidir
Treballarem perquè l'Ajuntament prengui les decisions importants (inclosos els
pressupostos) comptant amb la participació activa de la ciutadania, i els nostres
regidors guiaran la seva actuació d'acord amb el mateix criteri. La defensa del
dret a decidir serà un principi irrenunciable de la nostra actuació política.
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3. L’economia al servei de les persones
L’economia és l’eina que utilitzem les societats per tal de distribuir recursos finits
per a les necessitats infinites que tenim les persones. Per tant, cal entendre-la com el
que és: un mitjà per organitzar la societat i distribuir els recursos de la manera més
igualitària i eficient possible. En cap cas, però, com una finalitat en si mateixa que, a més
a més, privatitzi els guanys en benefici de poques persones i en detriment de moltes.
L’economia, doncs, ha d’estar al servei de les persones, i no a l’inrevés. Tanmateix,
des del republicanisme i l’esquerra que volem representar ERC, no només és clau
entendre això, sinó quin ús volem fer de l’economia. Des de la nostra perspectiva, una
economia al servei de les persones ha d’acomplir dos principis:
(1) La participació de la ciutadania en la gestió de l’economia, procurant fer-la
partícip de la gestió econòmica de l’administració pública o incentivant empreses
que tendeixin a la seva pròpia democratització interna.
(2) Distribuir els recursos de tal manera que les desigualtats existents siguin les
menys possibles i que, per tant, les persones puguin gaudir de llibertat real per
poder viure la vida com creguin convenient.
Des del Prat, conscients de les limitacions existents, apostarem per fer propostes que
vagin sempre en aquesta direcció.

3.1. Treball, comerç i iniciatives socials per crear llocs de feina
La gran prioritat que tenim actualment a les nostres mans és la creació de llocs
de feina digna per al màxim nombre de persones possibles. El treball és un dret que
tenim les persones i que, per tant, hauríem de poder exercir en plena llibertat i amb
garanties que no serem sotmesos a cap procés de dominació i subjugació per tal de
poder-lo exercir. En aquest sentit, cal combatre la precarietat de les condicions de
treball i tractar de fomentar la democratització de les empreses.
Volem acomplir aquests objectius a través de les polítiques següents:

a. Treball
- Impulsar la creació d’ocupació, la captació de noves empreses a la nostra ciutat i la
millora del suport a la reincorporació dels aturats al món laboral reforçant el paper del
Centre de Promoció Econòmica.
- Organitzar esdeveniments o fires artesanals o culturals per tal de crear llocs de feina
directes i indirectes, potenciar la marca de la nostra ciutat i facilitar a llarg termini la
creació de noves empreses.
[AUTHOR NAME]
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- Demanar al Govern de Catalunya que, en compliment del punt 38.b de la Resolució
301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut, aprovi un pla de
programes d’ocupació en entitats, organitzacions i empreses del tercer sector que,
vinculats a l’elaboració d’algun projecte concret, permetin sol·licitar a la Generalitat la
cobertura d’una plaça de feina, especialment per a gent jove.
- Impulsar i facilitar la creació de noves iniciatives socials de tipus cooperatiu. En són
exemples les cooperatives de consum o cotreball (coworking).
- Treballar colze a colze amb les entitats del tercer sector en la reincorporació dels
aturats de llarga durada, especialment facilitant cursos de formació o contactes amb
empreses.

b. Comerç de proximitat
- Potenciar un teixit comercial urbà equilibrat i reforçar els principals eixos comercials
de la ciutat.
- Revitalitzar l’activitat comercial del nucli antic.
- Potenciar i ampliar el mercat de pagès.
- Impulsar el disseny i la implementació d'un pla per al desenvolupament del comerç
local conjuntament amb les associacions de comerciants, basat en: 1) la creació
d'iniciatives d’atracció, com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del
municipi; i 2) el foment del consum dels productes de proximitat.

c. Turisme
- Elaborar un pla turístic per al municipi, vehiculat a partir dels recursos naturals
existents al nostre entorn. Potenciar externament i internament el turisme ecològic al
municipi per donar a conèixer els recursos naturals del Delta, incidint especialment en
els municipis veïns, fent campanyes informatives dels espais naturals i potenciant les
visites al Delta de grups escolars.
- Completar i aprofundir en la creació d’espais lúdics i de restauració a la zona habilitada
de la platja del Prat.

3.2. Urbanisme i mobilitat
ERC proposa una ciutat urbanísticament equilibrada al servei dels ciutadans amb
una distribució d’equipaments socials i culturals per a la ciutat que cobreixi les
inquietuds de la ciutadania. Per això, promourem un desenvolupament urbanístic
harmònic, equilibrat, sostenible i assumible, que respongui a les demandes dels
pratencs i pratenques i que treballi obertament contra l’especulació urbanística. A més
[AUTHOR NAME]
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a més, creiem imprescindible facilitar a tothom del Prat que pugui continuar vivint a la
ciutat, i promourem una xarxa pública d’habitatges de lloguer, especialment per a la
gent jove.
Treballarem per aquests objectius a través de les següents propostes:

a. Urbanisme i habitatge
- Impulsar la construcció de qualitat d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer.
- Treballar per aconseguir que els habitatges buits de la nostra ciutat es posin a
disposició de la ciutadania del Prat en règim de lloguers al més econòmics possibles. No
volem gent sense cases, ni cases sense gent.
- Treballar contra la xacra dels desnonaments a través dels serveis de Prat Espais, oferint
mediació entre les entitats bancàries i les persones afectades. Evitar treballar, en la
mesura que sigui possible, amb les entitats financeres que desnonin persones a la nostra
ciutat.
- Elaborar un pla integral de protecció del Nucli Antic, tot recollint les propostes de les
entitats de la societat civil amb la voluntat de preservar el nostre llegat històric i fer-lo
compatible amb les noves necessitats urbanes.
- Reubicació dels sectors industrials. El Prat disposa a l’interior del nucli urbà de diversos
sectors industrials. Volem impulsar-ne el trasllat progressiu cap a l’exterior del nucli urbà
específic, fent possible un model compacte de ciutat.
- Impulsar la renovació de l’Artesà a través d’un projecte plenament participatiu i on la
societat civil jugui un paper de primer ordre no només en l’elaboració, sinó també en la
gestió del dia a dia. També cal un nou projecte arquitectònic que respecti veritablement
l'edifici i les seves característiques originals, que l’adapti als requeriments actuals amb
el màxim respecte que es mereix com a teatre històric, únic testimoni conservat de
l'activitat associativa de fa cent anys, que en respecti tots els valors històrics i
arquitectònics tant exteriors com interiors i el converteixi en un equipament cultural de
referència a tota la ciutat.

b. Mobilitat
- Prioritzar l’arribada de la Línia 1 del metro a l’actual estació del tren, que actualment
té el final a l’estació de l’Hospital de Bellvitge.
- Continuar defensant l’aturada de tots els trens de St. Vicenç de Calders i un increment
del nombre de trens amb aturada al Prat.
- Treballar per la connexió del Prat amb l’Estació de FGC de Sant Boi aprofitant
l’existència de la línia d’autobús L78.
[AUTHOR NAME]
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- Apostar per oferir el servei de l’autobús 165 els caps de setmana i festius, a més a més
de l’augment del servei durant les hores punta entre setmana.
- Ampliar les línies d’autobús 65 i 165 fins a la plaça de Catalunya de Barcelona.
- Promoure l’ús de bicicletes i de carrils bici al districte urbà de la ciutat.
- Incrementar la freqüència del PR3 en temporada d’estiu, incloent-hi les franges
nocturnes del cap de setmana i entre setmana.
- Vetllar perquè el futur del tren de l’aeroport tingui parada a l’estació del Prat i, per
altra banda, que des de l’estació del Prat es mantinguin les tarifes d’una zona.
- Prolongar el recorregut del N17/N16 fins al barri de Sant Cosme, per tal de tenir tota
la ciutat comunicada en horari nocturn.

3.3. Medi ambient i sostenibilitat
El Prat es troba en un entorn metropolità i, alhora, compta amb valuosos espais
naturals. En aquest sentit, és absolutament necessari protegir el nostre entorn natural,
com el Delta, la platja o el riu. Cal apostar decididament per una millora de la qualitat
mediambiental de la ciutat conjuntament amb les altres administracions i entitats.
De cara a assolir aquests objectius, treballarem dins l'Ajuntament per l'impuls de les
polítiques següents:

a. Defensa del territori
- Potenciar la defensa del nostre medi natural. Volem defensar d’una manera més
decidida el nostre municipi de les greus agressions sofertes. Cal una defensa real del riu,
del delta, de les zones humides i de les pinedes que ens resten avui. Cal aprofitar
convenis internacionals, com el Conveni Ramsar, per establir un grau de protecció
adequat per al nostre patrimoni natural.
- Ampliar les zones protegides. Promourem i fomentarem nous espais protegits. Cal unir
els diversos espais naturals mitjançant corredors verds per garantir-ne la continuïtat.

b. Espais verds
- Potenciar el Parc Agrari del Baix Llobregat, procurant garantir el manteniment de
l’activitat agrícola, i apostant per una ferma promoció dels productes locals, tot ajudant
financerament a trobar productes nous per a l’activitat.
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c. Disminució de la contaminació
- Impulsar la reducció de la contaminació acústica i lumínica. Minimitzarem la
contaminació acústica i lumínica, aplicant criteris d’estalvi energètic, orientació òptima
dels fanals i de la il·luminació urbana, sigui pública o privada.
- Assegurar el control de la qualitat de l’aire. vigilant especialment les emissions de sulfur
d’hidrogen i partícules en suspensió.

d. Sostenibilitat
- Promoure l'ús de l’energia solar. Apostarem decididament per l'ús de l'energia solar en
tots els equipaments i a totes les instal·lacions municipals de nova construcció, i
treballarem per l'elaboració d'un pla d'adaptació en les ja existents.
- Implantar bonificacions fiscals per la conducció sostenible, com l’impost de circulació
als vehicles que consumeixin, exclusivament o prioritàriament, les energies renovables.
- Potenciar la recollida selectiva. Impulsar descomptes als usuaris de la deixalleria, tant
la fixa com la mòbil, a la tributació.
- Apostar decididament per assolir equipaments municipals sostenibles.

3.4. Gestió d’espais públics
La recuperació de l’espai públic està esdevenint, cada cop més, una reivindicació
de molts moviments socials com a apoderament de la ciutadania, i perquè pugui
participar en les decisions col·lectives. Des d’ERC, no només creiem en la necessitat
d’aquesta recuperació, sinó que concebem l’espai públic com un lloc de trobada
indispensable de les persones que viuen a la nostra ciutat. Cal, doncs, obrir aquests
espais públics i fer-los més permeables a les demandes ciutadanes.
Volem acomplir aquests objectius a través de les següents polítiques:
- Potenciar el debat veïnal per tal de poder fer compatibles les activitats en els espais
públics i, alhora, la vida privada de les persones que viuen en els entorns on es duguin a
terme aquestes activitats.
- Facilitar l’organització d’esdeveniments per part de les organitzacions i entitats
ciutadanes, especialment a través d’eines logístiques. Un d’aquests elements seria una
dotació suficient de taules i cadires que, alhora, puguin ser utilitzades de manera
responsable per les entitats locals, i per l’Ajuntament.
- Tendir cap a una gestió dels equipaments municipals més oberta a la participació de la
ciutadania.
- Tenir en compte criteris de paritat en les juntes i altres espais públics.
- Adequar dins del Parc Nou un espai per a la reincorporació de les barbacoes.
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11

DECIDIM EL PRAT-PROGRAMA 2015-2019
- Dotar el nucli antic d’un centre cívic aprofitant la remodelació d’usos de l’Artesà.

3.5. Política econòmica democràtica
Les mesures descrites en la resta d'aquest apartat sobre economia tenen un únic
ànim: promoure, dins les possibilitats de l'Ajuntament, la creació d'un ambient que sigui
favorable a un creixement econòmic sostenible, que impulsi la creació d'ocupació digna
per al conjunt de la població activa del Prat. Entenem que aquest objectiu només és
assolible si la política econòmica de l'Ajuntament es dissenya comptant amb la
participació activa de la ciutadania i els agents econòmics i socials del Prat. Ningú coneix
més bé les necessitats de la ciutadania que la mateixa ciutadania.
Complirem aquests objectius a través de les següents polítiques:
- Implementar gradualment l’elaboració de pressupostos participatius, seguint els
millors exemples existents (com ara el de Porto Alegre), tot adaptant-los a les condicions
particulars de la nostra ciutat.
- Impulsar un Pacte Municipal pel Progrés Econòmic i Social, acordat entre l'Ajuntament
i els principals agents econòmics i socials del Prat, que fixi línies d'actuació consensuades
pels propers quatre anys en cinc grans àrees relacionades amb la creació i repartiment
de la riquesa: Promoció Econòmica, Educació, Acció Social, Urbanisme i Medi Ambient.
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4. Un Municipi republicà: ciutadania, inclusió i participació
Des d’ERC volem construir municipis republicans, és a dir, municipis on la
ciutadania i la seva participació siguin el centre neuràlgic del municipi i la seva evolució.
Això implica no ja només una obertura en els processos de presa de decisions, sinó una
visió inclusiva de la ciutadania i una ferma voluntat d’igual consideració de tothom en
els debats de presa de decisions. Al mateix temps, calen unes institucions públiques més
pròximes a la ciutadania i, sobretot, més transparents. Sense aquests elements, la
participació ciutadana es converteix en un objectiu impossible d’assolir.
La plena ciutadania també suposa una política inclusiva, que uneixi la societat en
la seva pluralitat i que, per tant, no abandoni ningú a la seva sort. No es tracta de ser
paternalistes, sinó d’oferir eines i espais que permetin la inclusió de tothom en plena
igualtat, malgrat les diferències inherents a la condició humana. Tanmateix, això cal ferho d’una manera holística, és a dir, que abasti moltes àrees de la nostra societat, com
l’educació, la seguretat, la salut o la cultura. Sense aquesta visió general i transversal, és
difícil poder assolir una societat realment justa i igualitària, que permeti una ciutadania
implicada i amb capacitat d’igual decisió sobre els afers públics. Al mateix, temps,
aquesta plena ciutadania no es pot donar sense igualtat. Una igualtat que només es pot
assolir amb una bona redistribució de la riquesa que tendeixi a igualar les oportunitats
de tothom i, per tant, que permeti el desenvolupament individual dels plans de vida que
cadascú cerqui en plena llibertat. En aquesta esfera, els serveis socials juguen un paper
fonamental.
Finalment, creiem que un Govern municipal de tothom, amb tothom i per a
tothom és la fita general que hem de seguir. Per tant, no només cal obrir espais reals de
participació ciutadana, sinó fer més pròximes i transparents les institucions alhora que
es procura millorar la gestió dels recursos públics.
Per tal d'assolir aquestes fites, desenvoluparem les següents polítiques a nivell
municipal:

4.1. Bona gestió: Governança republicana
a. Administració propera i àgil
- Reforçar l'administració electrònica amb l’objectiu de fer més fàcils i menys costosos
els tràmits administratius a la ciutadania i als emprenedors i emprenedores.
- Acordar, amb els agents socials i econòmics del Prat, un pla estratègic per fer del Prat
una ciutat intel·ligent (Smart City), interactiva, que posi a l'abast del ciutadà tot el
potencial de les noves tecnologies.
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- Facilitar i simplificar els tràmits administratius.
- Introduir la confirmació de pagaments (confirming) com a instrument per facilitar
liquiditat als proveïdors i la banca electrònica per agilitzar l’administració municipal.
- Revisar les ordenances municipals, per simplificar o facilitar la tramitació
administrativa.
- Establir un servei municipal de mediació o assessorament jurídic i administratiu per a
la ciutadania.
- Reforçar la figura del regidor de barri, convocar periòdicament la ciutadania a reunions
per debatre i consensuar polítiques de millora de l’entorn.

b. Transparència del consistori i dels càrrecs públics
- Retre comptes a la ciutadania a través del Ple, trobades de barri, consells municipals,
etc.
- Impulsar un codi ètic consensuat per totes les forces polítiques, que reglamenti el
comportament que han de seguir l’administració públic i els càrrecs electes.
- Intensificar les plataformes electròniques i xarxes socials municipals, tant per recollir
informació com per facilitar-la.
- Impulsar la creació de la figura del Defensor del Ciutadà, Síndic de Greuges de la ciutat,
per garantir els drets dels ciutadans davant de l’administració municipal.

c. Empreses públiques
-Garantir la continuïtat de la gestió pública de les empreses municipals de la nostra
ciutat (Aigües del Prat, Prat Espais i El Prat Comunicació).
- Millorar la gestió de les empreses públiques, augmentant-ne la transparència
- Millorar la gestió dels mitjans públics de comunicació, per tal que esdevinguin eines
d’informació per a la participació plural i objectiva. Proposem:

•
•
•
•
•

Obrir la revista municipal a la participació de les entitats locals i l’opinió
ciutadana.
Racionalitzar la despesa dels mitjans de comunicació públics.
Crear un espai als mitjans de comunicació locals del Prat (ràdio/TV i xarxes
socials) de consulta a l'alcalde i regidors.
Crear el consell ciutadà d’assessorament als mitjans públics, que vetlli per la
professionalitat, l’ètica, la pluralitat i la independència dels mitjans.
Realitzar estudis d’audiència dels mitjans locals, per millorar-ne l’abast.
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•

Obrir la possibilitat que espais publicitaris puguin ser emesos a través d’aquests
espais públics i, alhora, ajudin a finançar aquests mitjans d’una forma efectiva,
vetllant sempre per garantir la total independència d’aquests mitjans.

4.2. Serveis Socials
- Donar prioritat a noves fórmules per millorar l’assistència de les persones grans (pisos
tutelats, noves residències, etc.)
- Crear un servei de recollida d’escombraries porta a porta per a persones en situació de
dependència.
- Reforçar ajuts per a l’IBI per als casos de persones en situacions de necessitat extremes.
- Impulsar un programa LGTB de suport a adolescents i joves amb l'objectiu de lluitar
contra situacions socials adverses.
- Emprendre totes aquelles mesures que afavoreixin l'assoliment de la suficiència
energètica per a tothom, especialment en aquelles matèries que depenen de
competències municipals, com podria ser l’aigua.
- Potenciar el treball en xarxa entre departaments de l’Ajuntament, empreses i entitats
locals per millorar la prestació dels serveis socials.

4.3. Accessibilitat
- Eliminar les barreres arquitectòniques i treballar per la lliure circulació dels ciutadans i
ciutadanes al carrer, evitant que els vehicles particulars siguin un obstacle.

4.4. Dona
- Impulsar la paritat dona-home. Creiem necessària la discriminació positiva dins les
institucions locals. L'administració municipal ha d'avançar en el camp de la paritat per
tal d'assegurar la igualtat de poder entre homes i dones, i una major sensibilitat de les
institucions locals vers els problemes de gènere.
- Establir polítiques que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, familiar i personal,
tot revisant i adequant els horaris de funcionament dels equipaments i serveis
municipals.
- Potenciar el servei d'atenció als maltractaments domèstics.

4.5. Seguretat
- Augmentar la coordinació entre els cossos de seguretat del Prat. Apostar per una
estreta col·laboració entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, en el marc de les
[AUTHOR NAME]
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juntes locals de seguretat, avaluant els programes de prevenció i coordinació en matèria
de seguretat.
- Marcar línies que permetin optimitzar la màxima proximitat del servei de la Policia
Local amb la ciutadania, amb la finalitat de facilitar un major coneixement des de la base
dels problemes principals del municipi.
- Fer partícip la ciutadania de les problemàtiques de seguretat del seu barri perquè
puguin aportar-hi possibles solucions.

4.6. Educació i formació
- Promoure l’alfabetització digital i impulsar-ne la funcional amb plans de formació
específica, dirigits a col·lectius en risc d’exclusió.
- Fomentar l’ús i el coneixement del català en tots els àmbits, per consolidar-ne l’ús
social. Treballar per assolir una ciutat on el català sigui àmpliament conegut. La cohesió
social de la ciutat i, també, l’assoliment de la igualtat d’oportunitats de les persones en
depèn. Caldrà continuar impulsant projectes com les parelles lingüístiques, que
desenvolupa amb èxit el Consorci per a la Normalització Lingüística a tot Catalunya.
Entenem que aquestes interaccions entre ciutadans són, alhora, un pilar bàsic per a la
integració i l’intercanvi d’experiències entre les diferents cultures.
- Vetllar per la qualitat i diversitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter
formatiu, científic, cultural, lúdic o esportiu, per a l'alumnat dels centres educatius en
horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.
- Potenciar els ajuts per a les activitats d’estiu de les entitats de lleure educatiu de la
nostra ciutat (esplais, caus i centres de dia) amb col·laboració de les entitats de lleure.
- Continuar potenciant el lleure educatiu de la nostra ciutat com un agent fonamental
per a l’educació dels infants i el jovent de la ciutat.
- Potenciar els consells escolars com a espais de debat i participació per a la millora de
l’educació a la ciutat.
- Facilitar la sol·licitud i els tràmits de les beques municipals eliminant el màxim de
burocràcia.
- Vetllar per l’oferta i l’accés a les escoles bressol segons les necessitats.
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4.7. Participació
a. Participació popular directa
- Impulsar la implantació gradual de pressupostos municipals participatius, on el ciutadà
podrà decidir una part de pressupost entre diferents propostes.
- Potenciar regidories de barri/districte per tal d’aproximar la política municipal a la
ciutadania i, alhora, potenciar que les associacions de veïns participacipin en les
decisions que afectin els seus barris.
- Convocar consultes populars sobre fets d'especial rellevància per a la ciutat, o quan un
nombre determinat de pratencs ho reclamin mitjançant signatures, tal com estableix la
nova llei catalana de consultes populars.
- Obrir el Ple Municipal a la ciutadania, tot establint un torn de paraules. Actualitzar el
Reglament d’Organització Municipal (ROM), per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats
i donar la flexibilitat suficient per incorporar-hi elements de democràcia deliberativa i
directa.

b. Associacionisme i participació de la societat civil
- Establir criteris al més objectius possibles per a l’atorgament de les subvencions a les
entitats locals.
- Reforçar la representació i la participació ciutadana en els consells municipals. Cal que
els consells esdevinguin òrgans no només deliberatius, sinó amb incidència real en les
polítiques públiques.
- Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil.

4.8. Esport
- Fomentar la inclusió de tothom a l'activitat esportiva, impulsant campanyes
d’informació i d’activitats esportives, perquè l'esport arribi a tota la ciutadania, com a
element de prevenció de la salut, de millora de la qualitat de vida i de cohesió social.
- Potenciar la màxima diversitat de pràctiques esportives inclusives.
- Facilitar la participació dels acompanyants en activitats esportives del mateix centre.

4.9. Salut
- Treballar amb l’administració de la Generalitat per tal d’assolir uns centres de salut
públics, universals i amb una qualitat òptima per millorar la qualitat dels Centre
d’Assistència Primària del Prat i l’Hospital de Bellvitge.
[AUTHOR NAME]
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4.10. Cooperació i Solidaritat
- Marcar una estratègia clara de sensibilització entre la ciutadania del Prat, per tal de
crear una cultura ciutadana compromesa amb el desenvolupament, la solidaritat, la
cultura de la pau i la defensa dels drets humans des de l’àmbit municipal fins a
l’internacional.
- Enfortir els programes de cooperació i solidaritat tant local com internacional, des
l’Ajuntament amb la participació de les entitats del Prat.

4.11. Cultura
a. Història del Prat
- Recuperar els espais emblemàtics vinculats a la memòria històrica del Prat.
•
•

•
•

Dinamitzar i dotar de serveis l’espai de la Granja la Ricarda amb una Escola de
Natura i un Museu per a la conservació i difusió del patrimoni del Prat.
Impulsar un nou projecte arquitectònic per a l’Artesà, que respecti veritablement
l'edifici i les seves característiques originals, tot adaptant-lo als requeriments
actuals amb el màxim respecte que es mereix com a teatre històric.
Evitar el deteriorament de la masia de Can Monés, dinamitzar-la i dotar-la de
serveis.
Ampliar els usos de l’antiga Escola del Parc i revisar-ne l’estructura per adaptarla a les noves necessitats, especialment perquè pugui esdevenir un possible
centre cívic del Casc Antic de la ciutat participat directament per la societat civil
de la zona.

- Mantenir la memòria del passat agrícola, industrial, obrer i menestral de la ciutat.
- Incentivar plans de preservació de la memòria oral.

b. Art i creativitat
- Impulsar i promoure els ensenyaments artístics en tots els seus àmbits.
- Facilitar l'accés a les sales d'exposicions dels artistes locals.
- Facilitar i promoure l’activitat artística de la ciutat, especialment pel que fa a les
necessitats logístiques dels artistes locals, així com la promoció I difusió de les seves
activitats entre la ciutadania.
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c. Pluralisme religiós i cultural, i cohesió social
- Elaboració d'un programa de prevenció de la xenofòbia, especialment enfocat a la lluita
contra els estereotips.
- Promoure el coneixement i l'aproximació entre les diferents cultures que conviuen al
Prat per a una millor cohesió social, tot incentivant les manifestacions més arrelades a
la ciutat.

d. Cultura popular
- Suport municipal a les entitats promotores de la cultura popular, en particular pel que
fa a les seves necessitats logístiques, així com a la promoció i difusió de les seves
activitats entre la ciutadania.
- Promoure la creació d’un espai dinamitzat per les entitats de cultura popular del Prat i
que s’adapti el millor possible a les seves necessitats i les de la ciutat en general.
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5. Joventut
No per tòpic cal deixar d'insistir-hi: el jovent és el futur. El futur del món, el futur
del país i el futur, també, d'una ciutat com la nostra. Els alts nivells d'atur entre els joves,
així com la precarietat que caracteritza l'ocupació juvenil (fins i tot la qualificada) posa
en risc aquest futur. L'Ajuntament no pot resoldre tots els problemes del jovent, i no
pot, per ell mateix, resoldre el problema de l'atur. Sí que pot, no obstant això, fer servir
les seves competències per afavorir, tant com sigui possible, que el Prat esdevingui una
ciutat de primera per als joves. Una ciutat on el jovent pugui formar-se, trobar la seva
primera feina, viure la cultura i, en definitiva, plantar les arrels d'un projecte de vida ple
i pròsper.
Per tal d'assolir aquest objectiu, defensarem les següents línies d'actuació al Prat
de Llobregat.

5.1. Participació juvenil
- Impulsar la creació d'un Casal de Joves al Prat que suposi una alternativa a l'oci de
consum. Volem un centre on el jovent del Prat pugui organitzar reunions, impulsar
xerrades i conferències sobre temes que els afecten o els interessin, promoure clubs de
rol, locals d'assaig o associacions culturals juvenils. En definitiva, cal crear espais de
trobada, de decisió autònoma i acció col·lectiva com aquests, per tal de fomentar valors
fonamentals com la cooperació i la solidaritat entre el jovent.
- Impulsar la democratització plena del Consell Municipal de la Joventut procurant que
no esdevingui simplement un òrgan informatiu de l'Ajuntament al jovent, sinó un espai
de debat i decisió rellevant per al jovent pratenc.
- Promoure els processos participatius, a través del Consell Municipal de la Joventut, en
la gestió de tots aquells afers que afectin el jovent pratenc, com ara els referits a
l'habitatge de promoció pública, ocupació, formació, educació en el lleure o esport,
entre d'altres. Durem a terme aquestes accions amb un objectiu a llarg termini
d'intentar apropar les decisions finals de la vida comuna al jovent pratenc, intentant
crear espais de decisió i debat en els barris, com a espais més propers al jovent.
- Consolidar i impulsar la Regidoria de Joventut, que hauria de marcar-se com a tasca
prioritària combatre la precarietat laboral i l'atur al Prat, habilitar les eines institucionals
necessàries per tal d'ajudar el jovent pratenc a emancipar-se.
- Promoure les visites periòdiques de regidors dels diferents grups municipals de
l’Ajuntament a les sessions de tutories dels instituts, on els edils podran parlar amb
l'alumnat, informar-se sobre quines són les seves necessitats i debatre sobre com ajudar
a cobrir-les des de l'Ajuntament.
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- Promoure la implicació del jovent en els pressupostos participatius.
- Potenciar la formació del jovent pratenc en tot allò que té a veure amb les desigualtats
de gènere i la diversitat d’opcions sexuals mitjançant programes específics dissenyats a
tal efecte per les regidories corresponents, en col·laboració amb els centres
d'ensenyament i les entitats juvenils.

5.2. Formació i treball
- Facilitar la tasca del jovent emprenedor. Creació d'ajuts per tal de facilitar
l'autoocupació del jovent pratenc i la seva autonomia. Apostar pel cooperativisme,
formant, assessorant i ajudant econòmicament els i les joves.
- Implementar un Pla de Formació Mediambiental Juvenil. Cal que el jovent de la ciutat
conegui més i més bé el seu entorn natural, i de quina manera pot contribuir a mantenirlo en bon estat.
- Adequar les línies d’autobús i els horaris per a la bona conciliació amb els centres
educatius.
- Creació de la Brigada Jove: contractar joves durant l'estiu i vacances a mitja jornada
per dur a terme tasques de manteniment d'espais i equipaments públics.

5.3. Cultura i esport
- Potenciar els grups pratencs i de municipis veïns amb concerts de participació gratuïta,
amb l'objectiu de donar suport als joves músics del Prat, alhora que es potencia l'interès
dels pratencs per aquests grups.
- Posar en marxa el Carnet Cultural i Esportiu Juvenil per a joves d'entre 14 i 30 anys que
els permeti tenir un conjunt de descomptes per accedir a la oferta cultural i esportiva
de la ciutat.

5.4. Associacionisme i lleure educatiu
- Impulsar la participació de les entitats juvenils en el disseny i l’execució de les festes
majors de la ciutat.
- Reforçar la figura dels educadors i educadores en el lleure perquè siguin valorats com
a agents en l'educació dels infants i adolescents. Facilitar l'accés de les entitats del lleure
a determinats espais públics com les escoles, per tal de donar-se a conèixer entre el
jovent i que el món associatiu creixi.
- Donar suport a les iniciatives innovadores emergides de la societat civil.
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- Impulsar la creació d'espais d'educació en el lleure, principalment casals infantils i
ludoteques, aprofitant els espais dels diferents centres cívics de la ciutat o d’altres,
potenciant així una oferta educativa en el lleure entre setmana per als infants i
adolescents del Prat, de cara a complementar el ventall d'activitats educatives
extraescolars que actualment hi ha, i creant així eines d’incidència directa i promoció de
la cohesió social.
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